
 

 

GT09 – Trabalho e Educação 

 

Coordenadora: Maria Clara Bueno Fischer (UFRGS) 

Vice-Coordenador: Ronaldo Rosas Reis (UFF)  

Representantes no Comitê Científico: Marise Nogueira Ramos (UERJ), Mauro Augusto 

Burkert Del Pino (UFPEL) e Sônia Maria Rummert (UFF) 

 

Relatório de atividades – novembro de 2010 a agosto de 2011 

Organização de atividades acadêmicas 

 

VII Seminário sobre Trabalho e Educação: uma década de estudos em trabalho e 

educação na Amazônia, em comemoração aos 10 anos do GEPTE/UFPA, com 

realização prevista para 20 e 21 de outubro de 2011. 

 

A produção do conhecimento da educação profissional, promovido pela IFRN, realizado 

no Campus Natal, Natal, RN,  19 e 20 de maio de 2011.  

 

Elaboração de número especial da Revista Trabalho Necessário (NEDDATE/UFF/RJ) 

de apresentação dos núcleos/laboratórios/grupos que se organizam em torno da relação 

Trabalho e Educação, eixo do GT 09, no Brasil. 

 

Participação no Iº Seminário de Intercâmbio do GT 18 da ANPEd: Concepções atuais 

da EJA ocorrido de 16 a 18 de novembro de 2010. Hotel Ouro Minas, Belo Horizonte, 

MG para debater o tema Educação de jovens e adultos trabalhadores: a relação 

educação básica e educação profissional.  

 

Atuações vinculadas à política nacional de educação 

Participação de membros do GT Trabalho-Educação, em atividades de articulação e 

mobilização referentes às proposições em disputa sobre a atualização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, do CNE. 

Entre outras: 

 

a) Elaboração de carta dirigida ao Ministro da Educação e mobilização de 

entidades científicas e outras representações da sociedade civil para 

subscreverem a carta, em agosto de 2011. 

b) Preparação da reunião com o presidente do CNE ocorrida em 28 de julho de 

2011 com a direção da ANPEd. 

c) Reunião chamada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação, em 23/05/2011, composta por representantes do 

governo e da sociedade civil. 

d) Elaboração da Carta de Natal “Em defesa da Educação Profissional” em 20 de 

maio de 2011 no contexto do movimento de reafirmação das proposições feitas 

no documento alternativo produzido pelo Grupo de Trabalho instituído pela 

SETEC em 2010. 
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Articulação de membros do GT Trabalho-Educação para elaboração de proposta de 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, objeto de diálogo com o 

Conselho Nacional de Educação.  

 

Participação na reunião de membros do GT Ttrabalho e Educação em oficina 

organizada pelo IIEP/Intercâmbio, Informações, Estudos e Pesquisas e pelo Grupo de 

Pesquisa em Trabalho e Educação da FE-USP, entre 10 e 12 de dezembro de 2010, para 

debater as atuais políticas públicas dirigidas aos jovens e adultos trabalhadores, quando 

se elaborou o documento “Políticas Públicas de Educação e Trabalho nas Perspectiva 

dos Direitos Sociais”. 

 

Participação de membros do GT Trabalho e Educação no III Seminário Brasileiro de 

Educação organizado pelo CEDES/UNICAMP, com o objetivo de debater o projeto de 

lei do Plano Nacional de Educação e produzir subsídios para elaboração de propostas de 

emendas ao projeto. 

Outras atividades: 

Diálogo de membros do GT com a diretoria da Anped e com órgãos do MEC sobre as 

Diretrizes Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, considerando a 

atuação crítica e fundamentada do GT nas respectivas atividades.  

Participação da Reunião de Coordenadores de GTs da Anped, realizada no Rio de 

Janeiro, no período de 17 a 18 de março de 2011. 

Avaliação dos trabalhos submetidos ao GT 09 pelos consultores ad-hoc, no período de 

02 /05 a 15/05. 

Organização da programação do GT na 34
 a.

 Reunião Anual da Anped. 

Participação na reunião dos coordenadores de GT e Comitê Científico em 02 de outubro 

de 2011. 

Sistematização de informações de Grupos de Pesquisa em Trabalho-Educação das 

diferentes universidades do Brasil. 

Atividades relativas ao Comitê Científico: 

Avaliação dos trabalhos 1ª fase– 02 de maio a 05  de junho de 2011. 

Avaliação dos trabalhos 2ª fase – 06 a 26 de junho de 2011. 

Participação na reunião geral do Comitê Científico em 30 de junho e 01 de julho de 

2011. 

Participação na reunião geral do Comitê Científico, realizada em Natal, em 02 de 

outubro de 2011.  

 

 

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2011. 

Maria Clara Bueno Fischer e Ronaldo Rosas 
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Coordenação do GT 9 


